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Met plezier doen wij u het 5e Info Bulletin toekomen. Ondanks de rare tijd waar we in leven 

hopen wij dat u heeft genoten van uw zomer en eventueel een vakantie. Hierbij informeren 

wij u over de laatste ontwikkelingen.  

 

Website 

Na het ‘live’ gaan van de website hebben bewoners deze gelukkig veelvuldig bezocht, dit voor 

het laatste nieuws en belangrijke informatie.  

Wij verzoeken u de site regelmatig te blijven bezoeken, te weten: www.rvgarnhemnoord.nl  

Onlangs hebben wij er een boekje “De Bult op” opgezet met leuke weetjes over de 

Schuttersberg en Braamberg.  

Ook hebben we op de website het bezoek voor het Historisch Bouwonderzoek aangekondigd 

zodat u op de hoogte bent als u mensen in de wijk ziet lopen dichterbij de woning dan u 

gewend bent. 

 

Bouwhistorisch en kleur onderzoek 

Op 16 juli 2020 heeft er ook een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden op de  

St. Nicolailaan 10. De uitkomst van dit onderzoek hebben wij inmiddels, ter inzage, op de 

website, www.rvgarnhemnoord.nl, geplaatst. Hierbij is er gekeken naar de originele details in 

de woning. 

Op 14 september en 22 september jongstleden heeft er een bouwhistorisch onderzoek 

plaatsgevonden door Gerrit Korenberg. Dit bouwhistorisch onderzoek vond plaats om inzicht 

te krijgen in de bouwgeschiedenis en in de historische waarde van de woningen. Tijdens ons 

verduurzamingsproject proberen wij rekening te houden met de uitkomsten van deze 

bouwhistorisch onderzoeken. Ook kan u de komende maanden Lisette Kappers tegen komen, 

zij doet een historisch kleuronderzoek in beide wijken. Op deze manier gaan we de originele 

kleur verf achterhalen zodat wij deze kunnen gebruiken in het project. 

 

Huisbezoeken en informatie 

Op dit moment zijn er rond de 116 woningen bezocht door onze bewonersconsulent 

Annemarie. Misschien is het nog niet gelukt om met u een afspraak te plannen. U kunt haar 

zelf bellen om een afspraak te maken, Annemarie de Boer 06- 15390914. Ook kunt u dit 

doen via de website: www.rvgarnhemnoord.nl.  

 

Planning 

Wij zijn nog in afwachting van de aannemer keuze en daarnaast zijn wij structureel in 

gesprek met de Klankbord Groep en HBV om afspraken te maken over het project.   

Samen met veel bewoners heeft Annemarie de thuissituatie al geïnventariseerd. 
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Zodra wij het plan compleet hebben op sociaal - en technisch vlak en nadat alle afspraken 

met de Klankborg Groep en HBV zijn gemaakt, maken wij een duidelijke ‘Informatie 

Brochure’.   

U kunt in alle rust de brochure doorlezen en daarna komen kijken in de modelwoning, dan 

heeft u uiteraard ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen.   

In een volgend Info Bulletin is er meer duidelijkheid wanneer de modelwoningen klaar zijn, 

overigens is dit later dan eerder met u gecommuniceerd.  

 

Bergingen op de Braamberg  

Op de Braamberg worden aparte bergingen gehuurd gelegen aan de paden achter de 

woningen. Wij zijn nog op zoek naar enkele huurders van deze bergingen. Als u de berging 

huurt met het volgende nummer kunt u dit laten weten aan Annemarie.  

Het gaat om de nummers:  4,9,10,11,12,14 en 15. 

 

‘Meet & Greet’ 

Door alle ontwikkelingen rondom COVID-19 heeft de geplande BBQ helaas niet plaats kunnen 

vinden. Een gezellig samenzijn met grotere groepen is op korte termijn jammer genoeg niet 

mogelijk. Natuurlijk houden wij hoop dat wij het samen in een later stadium van het project 

(bijvoorbeeld bij oplevering) groots kunnen vieren. 

 

Bewonersconsulent 

Heeft u vragen! U kunt met al uw vragen aangaande het verduurzaming project terecht bij 

uw bewonersconsulent Annemarie de Boer. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-

15390914 of email: a.deboer@rvgrealestate.nl. Vanaf 5 oktober heeft Annemarie ook een 

spreekuur waar u terecht kan. Voor de Braamberg is dit op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur 

in de woning aan de St Nicolailaan 10 Voor de Schuttersberg is dit op donderdag van 10.00 

tot 11.00 uur in het bestuurdershuisje op het pad aan het Hazenpad. 

 

Wij wensen u nog een heerlijke nazomer toe !  

 

Met hartelijke groet 

Projectteam RVG Arnhem Noord 
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